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Mulher e inserção social: como a mídia constrói a imagem da mulher no
Rugby

1. RESUMO

O presente artigo tem por escopo a análise crítica da construção da imagem da
mulher praticante do Rugby pelos meios de comunicação. Para isso, essencial se
fez a abordagem histórica do Rugby e de como se deu o início da categoria
feminina do esporte. Nesse paradigma, importante também se mostrou o
questionamento acerca da inserção da mulher na sociedade e dos desafios e
preconceitos enfrentados no âmbito esportivo. Para melhor ilustrar esse
contexto, relatos de mulheres praticantes do esporte embasaram as conclusões da
pesquisa.
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2. INTRODUÇÃO
O objeto do presente estudo se mostra oportuno e de grande relevância diante do
crescimento do Rugby no Brasil. Nesse contexto, é importante entender as
dificuldades de gênero enfrentadas pelas mulheres no esporte, sendo elas atletas,
arbitras ou treinadoras, bem como o papel da mídia nesse paradigma.
3. OBJETIVOS
Principal:
De forma geral, o objetivo da pesquisa é discutir a construção da imagem da
mulher praticante do Rugby pelos meios de comunicação
Secundários:
Compreender as dificuldades e preconceitos enfrentados em toda sua trajetória e
analisar o contexto atual e o papel da mídia na inserção da mulher no Rugby.

4. METODOLOGIA

Em face do estigma de que a pática do Rugby e as renúncias da feminilidade por
parte das mulheres estão intrinsicamente ligados, o estudo foi permeado por uma
pesquisa descritiva e exploratória. O procedimento da primeira foi
fundamentado na descrição do problema, embasada por pesquisas bibliográficas.
Em um segundo momento, houve a exploração do tema através de entrevistas e
questionários com um grupo de pessoas envolvidas na causa, mulheres
praticantes do Rugby e a imprensa. Além disso, o estudo conta também com
observações e experiências vividos pela autora enquanto atleta do Rugby.

5. DESENVOLVIMENTO
O trabalho se desenvolverá da seguinte maneira: de inicio, contará com uma
breve história do Rugby no mundo e sua vinda para o Brasil, bem como o
surgimento da modalidade feminina. Abordará também os princípios e valores
do Rugby, que assumem fundamental importância para os envolvidos no esporte,
dentro e fora de campo.
Em seguida, serão retratados os obstáculos enfrentados pelas mulheres,
contextualizados por uma discussão de gênero e sexualidade. Por fim, as
entrevistas e questionários serão analisados para embasar as hipóteses levantadas
durante a pesquisa.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Primeiramente foi constatado o esperado: a mídia expõe a mulher de
forma preconceituosa e sexista, propagando fotos sensualizadas das
atletas ou as retratando como “sensíveis” demais para a prática do
Rugby.

Por outro lado, com o ingresso do Rugby feminino nas Olimpíadas de
2016, as mulheres tiveram maior visibilidade, mas, ainda assim o
Mundial de Rugby masculino de 2019 é o foco das instituições que
controlam o Rugby no país.
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